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1. Syfte
I detta projekt har vi studerat om inblandning av kolbaserade partiklar i
asfaltsbindemedel i kombination med mikrovågsbestrålning kan värma upp
asfaltsbeläggningar och förhindra isbildning.

2. Bakgrund
Under senare år har ett ökat antal kommuner börjat använda sopsaltning. Metoden är
mycket uppskattad hos cyklister och även hos fotgängare som ofta väljer sopsaltade
cykelbanor framför sandade gångbanor till cyklisternas förtret. Dock finns
utmaningar med sopsaltningen. Saltet man använder är nästan uteslutande koksalt,
pga pris, tradition och tillgänglighet. Rapporter har kommit om att saltet orsakar
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lidande för hundar och skador på cyklar och kommuner kämpar med att optimera
halten så att inte för mycket eller för lite sprids. I städer med många öppna
vattendrag som Karlstad har rapporterats högre utspädningseffekter, vilket enligt
koksaltets fasdiagram leder till högre fryspunkt. En annan utmaning i Sverige är att
temperaturerna i allt större delar av landet går emot kraftiga väderomslag och
pendlande kring nollan, vilket är det mest problematiska för snöröjning. Om
fotgängare och cyklister hinner packa nederbörd till is på vägbanorna, bildas en
skorpa som är mycket svår att salta bort. Eftersom koksaltet inte används vid
temperaturer under -8°C är det, särskilt för de norra delarna av Sverige, inte en
heltäckande lösning.

I denna lilla förstudie har vi, med inspiration av gatuvärmesystemet, undersökt en
alternativ metod för att hålla gatorna isfria utan driftsinsatser. Metoden är inspirerad av
ett nyligen avslutat projekt där vi framgångsrikt utvecklat en metod för avisning av
rotorblad på vindkraftsverk. Metoden bygger på att man applicerar en ytbeläggning
innehållande bl a kolbaserade partiklar (kolnanorör, carbon nanotubes (CNT)) på
rotorbladens yta. Denna yta exponeras för mikrovågor varvid partiklarna absorberar dessa
och omvandlar energin till värme som gör att eventuell is på ytan smälter (de-icing),
alternativt förhindrar att is bildas på ytan (anti-icing). Målet har varit att visa ”proof of
concept”, dvs att det är möjligt att värma upp asfaltsbeläggningar och förhindra isbildning
genom en kombination av CNT-partiklar och mikrovågsexponering.

3. Projektplan
Projektet har varit indelad i följande moment:

1. Produkt- och processorientering samt inköp/anskaffning av material.
2. Provpreparering.
3. Provkarakterisering.
4. Uppvärmningsförsök med mikrovågor

4. Produkt- och processorientering samt inköp/anskaffning av
material
Produkt- och processorienteringen har bl a bestått av studiebesök hos PEAB Asfalts
laboratorier, både i Helsingborg (Region Teknik, Karbingatan 10, 254 67 Helsingborg)
och Västberga utanför Stockholm (Väglaboratoriet, Drivhjulsvägen 11, 126 30
Hägersten), i kombination med olika facklitteratur.
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Material som använts i projektet:





Bitumen: Nynas 160/220 från Nynas AB
CNT-partiklar: Graphistrength C100 i pulverform från Arkema GmbH
Toluen och kloroform som lösningsmedel
Asfaltsrondeller i olika tjocklekar (”Asfaltspuckar”, se Figur 1) från PEAB
Asfalt

<
Figur 1: Asfaltsrondeller i olika tjocklekar (från PEAB Asfalt)

5. Provpreparering
Provprepareringen har utgjort en stor del av projektet:



Dispergering av CNT-partiklar i kloroform och toluen. Olika CNTkoncentrationer har utvärderats.
Framställning av bitumenfilmer innehållande CNT på objektsglas.

5.1. Dispergering av CNT-partiklar
En utmaning i projektet har varit att skapa väldispergerade dispersioner av CNTpartiklar, vilket är en förutsättning för att åstadkomma homogena beläggningar som
absorberar mikrovågor och därmed värms upp. CNT-partiklarnas kompabilitet med
olika lösningmedel är generellt dålig. I detta projekt har kloroform och toluen
utvärderats. Eftersom bitumen löser sig bra i toluen användes det som lösningsmedel.
CNT-partiklarna dispergerades genom ultraljudsbehandling (Vibra-Cell VC750, se
Figur 2)
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Figur 2: Ultraljudsprocessor Vibra-Cell VC750 (från Sonics & Materials, Inc.) för
dispergering av CNT-partiklar i toluen och bitumen.

5.2. Preparering av bitumen-beläggningar innehållande CNT-partiklar
Bitumenbeläggningar innehållande CNT-partiklar med varierande koncentration
preparerades genom att bitumen löstes i toluen varefter CNT-partiklar tillsattes. Lösningen
dispergerades genom ultraljudbehandling i 5*1 minut. Dispersionen applicerades på
objektsglas med en pipett varefter lösningsmedlet (toluen) fick avdunsta. För att
åstadkomma tjockare beläggningar upprepades detta steg 5 gånger. Dispersionen
ultraljudsbehandlades 2x1 min mellan varje beläggning. Det resulterade i en skikttjocklek
mellan 0.41-0.47 mm. Se Tabell 1.

Tabell 1: CNT-innehållande bitumenbeläggningar på objektsglas (wt% = viktsprocent):
Prov

Innehåll

Tjocklek
(mm)

Bitumen med 0 wt-% CNT (Ref.)

40wt% bitumen, 78wt% toluen

0.41

Bitumen med 10 wt-% CNT

2wt% CNT, 20wt% bitumen, 78wt% toluen

0.45

Bitumen med 20 wt-% CNT

2wt% CNT, 7.6wt% bitumen, 90.3wt% toluen

0.47

Bitumenbeläggningar innehållande CNT-partiklar har även placerats i kontakt med
asfaltsrondeller i olika tjocklekar, tillhandahållna av PEAB Asfalt, se nedan.
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6. Provkarakterisering
De CNT-innehållande proverna har karakteriserats på olika sätt:



Karakterisering av CNT-beläggningar mha Svepelektronmikroskopi (SEM)
Mikrovågsbestrålning av nedkylda prov, med och utan CNT-partiklar

6.1. Karakterisering av CNT-beläggningar mha Svepelektronmikroskopi (SEM)

CNT-partiklarna har analyserats:


dels efter dispergering i toluen och applicering på en kiselwafer, och



dels efter dispergering i bitumen

SEM analyserna utfördes i ett ESEM-(Environmental SEM)-instrument (Quanta 250
FEG ESEM från FEI, se Figur 3)

Figur 3: ESEM-(Environmental SEM)-instrument hos RISE (Quanta 250 FEG ESEM
från FEI)
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6.2. Uppvärmningsförsök med mikrovågor

Experimentellt
Mikrovågsutrustningen hos RISE består av en s.k. Faradaybur med ett torn, se Figur 4.
Mikrovågorna genereras av en Magnetron kopplat till ett högspänningsaggregat (se
övre bilder i Figur 4). Mikrovågorna leds via vågledaren genom buren och upp genom
en öppning i tornet där CNT-bitumenproverna placeras. Mikrovågsstrålningen mäts
med hjälp av en sensor (undre vänster bild i Figur 4). Den genererade värmen mäts
med hjälp av en IR-kamera (undre höger bild i Figur 4)

Figur 4: Mikrovågsutrustning hos RISE. Övre vänster: Komplett utrustning; Övre
höger: Vågledare inne i Faradayburen; Undre vänster: Närbild på sensor som mäter
mikrovågsstrålningen; Undre höger: Närbild på IR-kamera som mäter temperaturen.
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Före mikrovågsexponeringen placerades CNT-bitumenproverna på en provhållare
(transparent plastskiva) och förvarades i en frysbox vid -18°C i minst 2 timmar.
Under mikrovågsexponeringen mättes uppvärmningen av proven med hjälp av en IR kamera
(0.2 fps) som placerats ovanför proverna (se Figur 4). Kameran startades innan provet
installerades i mikrovågsutrustningen. Tiden tills dess att mikrovågsstrålningen är 100% är
ca 40s (ca 20s mellan prov ligger på plats och 100 % mikrovågor). Applicerad
mikrovågseffekt: 1350 W. Frekvens: 2.45 GHz.
Figur 5 visar en bild på bitumenprover innehållande 0 vikts-%, 10 vikts-%, samt 20 vikts-%
CNT-partiklar som placerats över tornets öppning. Området inom den röda rektangeln (ca 47
cm2) blev exponerat för mikrovågor.

Figur 5: Vänster: Öppningen i Faradayburens torn sett uppifrån. Öppningens storlek:
85 x 55 mm; Höger: Bitumenprover innehållande 0 vikts-%, 10 vikts-%, samt 20
vikts-% CNT-partiklar placerade över öppningen i tornet. Området inom den röda
rektangeln (ca 47 cm2) blev exponerat för mikrovågor.

7. Resultat
7.1. Karakterisering av CNT-beläggningar med SEM
För att få en uppfattning om utseendet på CNT-partiklarna dispergerades de i toluen och en
droppe pipetterades på en kiselwafer varefter toluenet fick avdunsta. Ett exempel på en bild av ett
sådant prov ges i Figur 6. Man kan se från bilden att diametern på kolnanorören är några tiotals
nanometer.
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Figur 6: SEM-bild av CNT-partiklar på en kiselwafer efter dispergering i toluen (Graphistrength
C100). Skala = 300 nm; Förstoring: 100 000 x.

En SEM-bild på CNT-partiklar dispergerade i bitumen (koncentration 10 vikts-%) visas i Figur
7. Bilden visar att kolnanorören förefaller vara väldispergerade, dvs. inga synliga aggregat.
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Figur 7: SEM-bild av CNT dispergerade i bitumen. Skala = 3 µm; Förstoring: 10 000 x.

7.2. Uppvärmningsförsök med mikrovågor

Uppvärmningsförsök har utförts både på:



Fristående bitumenfilmer (på glassubstrat) med och utan CNT-partiklar
Bitumenfilmer (med och utan CNT-partiklar) i kontakt med asfalt

7.2.1. Uppvärmningsförsök på fristående bitumenfilmer
Resultaten från uppvärmningsförsöken visas i Figur 8-10.
Den högra bilden i Figur 8 visar hur effektivt CNT-partiklarna värmer upp
bitumenproverna vid mikrovågsstrålning. Provet utan CNT-partiklar blir inte uppvärmt
alls. Den visar också att CNT-koncentrationen är viktig. Tillsats av 10 vikts-% ger en viss
uppvärmning emedan 20 vikts-% ger en mycket kraftig temperaturhöjning. En behandling
på ca 2 minuter medför att bitumenprovets temperatur höjs från ca -15 till +40 °C.
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Figur 8: Vänster: Bitumenprover med 0 vikts-%, 10 vikts-%, samt 20 vikts-% CNTpartiklar placerade över öppningen i tornet. Höger: Bilder från IR-kameran på
bitumenproverna efter ca 2 minuters mikrovågsexponering.

Figur 9 visar medeltemperaturen som funktion av tiden för proven i Figur 5 och 8
under exponering av mikrovågor. Parallellförsök utfördes för varje koncentration.

Figur 9: Mikrovågsuppvärmning av bitumenbeläggningar på glas med varierande halt
CNT-partiklar som funktion av tid.
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Grafen i Figur 9 visar samma sak som IR-bilderna i Figur 8, dvs att man får en något
högre uppvärmning med 10 vikts-% CNT-partiklar jämfört med ren bitumen, men
framför allt att effekten av CNT blir tydlig med 20 vikts-% CNT. Som jämförelse i
figuren ges även uppvärmningen av 10 vikts-% CNT utan mikrovågor, vars
uppvärmningskurva ligger väldigt nära provet med ren bitumen då mikrovågorna
applicerades. Detta visar tydligt att CNT-partiklarna absorberar mikrovågor och
därmed värms upp, men att effekten blir påtaglig först vid 20 vikts-% koncentration.

7.2.2. Uppvärmningsförsök med Bitumenfilmer i kontakt med asfalt
Uppvärmningsförsök med CNT-innehållande bitumenfilmer i kontakt med asfalt
utfördes på två olika sätt:
1. CNT-innehållande bitumenfilmer uppe på asfaltspuck
2. CNT-innehållande bitumenfilmer under asfaltspuck
Asfaltspuckar med tre olika tjocklekar, 6, 7 och 12 mm, användes vid testerna.
CNT-innehållande bitumenfilmer uppe på asfaltspuck
Denna placering betyder att mikrovågorna först träffar asfaltspucken och sedan
bitumenfilmen. Provkonstruktion och placering visas i Figur 10. Resultaten från dessa
mikrovågsförsök redovisas i Figur 11. Alla asfaltpuckar med bitumen/CNT-beläggning
värms kraftigt upp, även den tjockaste pucken som var 12 mm. Eftersom mikrovågorna
bestrålas underifrån betyder detta att de går igenom asfalten och absorberas av CNTpartiklarna vid ytan. Detta är positivt med tanke på en möjlig tillämpning i och med att
CNT-partiklarna inte behöver blandas in i bulken i asfalten utan det räcker att ha ett
tunt skikt vid ytan. Detta sparar material och i slutändan kostnader.

Figur 10: Provkonstruktion och placering. Bitumen/CNT-filmen ligger uppe på
asfaltspucken.
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Figur 11: Mikrovågsuppvärmning av bitumenbeläggningar med 20 vikts-% CNT på
asfaltpuckar med varierande tjocklek som funktion av exponeringstid.
CNT-innehållande bitumenfilmer under asfaltspuck
Motsvarande beläggningar av bitumen med 20 vikts-% CNT-partiklar testades också i
kontakt med asfaltpuckar av varierande tjocklek. En film av bitumen med CNTpartiklar mellan 2 objektsglas lades på en stor transparent plastskiva. En asfaltspuck
placerades uppe på bitumenfilmen och allt frystes ned till -18°C innan det
mikrovågades i rumstemperatur. Provkonstruktionen och dess placering visas i Figur
12. Även i detta fall var bitumenfilmens tjocklek ca 0,45 mm.

Figur 12: Provkonstruktion och placering. Vänster: visar att Bitumen/CNT-filmen
ligger under asfaltspucken; Höger: Provkonstruktionens ”riktiga” placering vid
mikrovågsexponering och temperaturmätning.
RISE Research Institutes of Sweden
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Denna provplacering, dvs att bitumenfilmen ligger under asfaltspucken, betyder att
mikrovågorna först träffar bitumenfilmen och sedan asfaltspucken. Resultaten från
uppvärmningstesterna visas i Figur 13. Därav framgår att värmeöverföringen från
bitumenfilmen med CNT-partiklarna till asfaltspuckens yta sker relativt långsamt. Ytan på
asfaltspuckarna som är 6 och 7 mm tjocka värms upp från -15 till +10 °C på 7-8 minuter, och i
fallet med den tjockaste asfaltspucken (12 mm) har CNT-partiklarna ingen inverkan på
asfaltens uppvärmningshastighet. Det måste dock understrykas att försöket tyvärr utfördes på
ett mycket ofördelaktigt sätt. Man skulle med största sannolikhet få en väsentligt mycket
snabbare uppvärmning om man:




kunde belägga hela bitar av asfalt med CNT-fylld bitumen
minskat asfaltspuckens area så den blev lika stor som öppningen till mikrovågor, dvs
8.5x5.5 cm.
ej haft med plastskiva och objektsglas, utan endast CNT-fylld bitumen och asfalt.

Dessa åtgärder skulle resultera i man får bättre kontakt mellan CNT-partiklarna och asfalten,
vilket borde leda till en mer effektiv värmeöverföring och uppvärmning.
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Figur 13: Mikrovågsuppvärmning av bitumenbeläggningar med 20 vikts-% CNT
under asfaltpuckar med varierande tjocklek som funktion av exponeringstid.
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8. Slutsatser
Denna studie har visat att:






det är möjligt att dispergera CNT-partiklarna effektivt både i toluen och i
bitumen, enligt SEM-analyser
närvaron av CNT-partiklarna ger en effektiv uppvärmning av bitumenfilmer
halten CNT-partiklar i bitumen ej optimerad, men 20 vikts-% ger en snabb och
effektiv uppvärmning
asfalt är transparent för mikrovågor, i alla fall i tjocklekar upp till 12 mm.
ytan hos asfaltspuckar (tjocklek: 6-7 mm) värms upp av CNT-partiklarna trots
ofördelaktigt testförfarande.

9. Ekonomisk redovisning
Vid rapporteringsdatumet har i detta projekt förbrukats:
Labarbete: 124 746 kr
Projektledning: 245 013 kr
Analysutrustning: 3 588 kr
Resor, frakt och material: 3 345 kr
Summa: 376 692 kr

10. Förslag på fortsatta studier
Ett möjligt fortsättningsprojekt kunde förslagsvis bestå av en utredning hur
mikrovågskonceptet kunde tas vidare till en verklig tillämpning. Ett sådant arbete skulle
t.ex. innehålla studier hur mikrovågorna appliceras mest fördelaktigt, dvs. underifrån eller
ovanifrån. I det tidigare fallet skulle det innebära att mikrovågskällan (vågledaren) måste
grävas ner vilket troligen leder till att konceptet endast kan tillämpas på kortare
vägavsnitt, t.ex. gågator. En annan aspekt som behöver utredas är hur kostnadseffektiv
mikrovågslösningen är jämfört med nuvarande lösningar som t ex värmeslingor.
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